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Prosjektgruppemøte E-helse Vestland
Tid: 13.01.21 kl. 13.00 - 15.30
Stad: Teams
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Til stades:

Ikkje til stades:

Kirstin Bruland, Sunnfjord kommune
Solrun Hauglum, Vaksdal kommune
Oddvin Arne Neset, Masfjorden kommune
Åslaug B. Botnen, Kvam herad
Kjersti Valvik, Fjaler kommune
Barbro Longva, Stad kommune
John Olaf Røhme, Luster kommune
Kari Støfringsdal, Helse Vest IKT
Nils Ingvald Halle, IKTNH
Hilde Corneliussen, Vestlandsforsking
Janne Bø, Senter for omsorgsforskning, HVL
Inger Elise Grotle, Alarmsentralen
Per Waardal, USHT Vestland (Hordaland)
Marta Strandos, USHT Vestland (Sogn og Fjordane)
Kjell Olav Bondevik, prosjektmedarb. E-helse Vestland
Kari Eidnes Bjørkheim, prosjektleiar E-helse Vestland

Sigrun Bøe Perez, seksjonsleiar Fagforbundet
Eva Marie Halvorsen, Pensjonistforbundet
Prosjektmedarb. E-helse Vestland:
Annette Eri Norevik
Gro Løvik
Anita L. Sævild
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Saksnr.

Agenda/Saksinformasjon

Oppfølging

01/21

Gjennomgang av referat frå møte 25.11.2020

Ingen merknad. Godkjent

02/21

Status pr januar 2021:
Gjennomgang v/Kari E. Bjørkheim, Kjell Olav Bondevik og Kari Støfringsdal.

Ansvar/ Frist

Rapportering på fornyingsmidlane 2020 (Statsforvaltaren i Vestland): Prosjektet
har søkt og fått utsett sluttdato i prosjektet til 28.02.2021
Arbeidspakke 1
• Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP): vidareføring gjennom ny
søknad 2021
• DPIA-gruppa vidareføring: Jobbe saman om personvern og sikkerheit
kring velferdsteknologi
• Opplæring og implementeringstøtte for å styrke den digitale
kompetansen (tiltakspakke for sårbare eldre): gjennomføring og ny
søknad
• Velferdsteknologi til barn og unge med nedsett funksjonsevne, inkl.
vidareføring av «Tenketanken»
• Utarbeide kompetanseplan
• Kartlegge og utarbeide rapportar om dei gode eksempla i Vestland fylke
• Utarbeide Informasjon- og kommunikasjonsplan
• Formidle behov og erfaringar regionalt og nasjonalt i ulike seminar,
konferansar, utdanning
• Erfaringsoverføring til utdannings- og opplæringsinstitusjonane: møter,
førelesingar
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NVP: ventar på ny utlysing
Søknadsfrist barn/unge: 5. febr.
Sendt førespurnad til kommunalsjefane om å vere «spydspiss»

Kari E Bjørkheim
Kjell Olav Bondevik
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Arbeidspakke 2
Forprosjekt digital heimeoppfølging under arbeid
• Arbeidsgruppe nesten klar
• Prosessveiledning InnoMed skal avtalast og planleggast
• Kontakt mot spesialisthelsetenesta etablert
• Sjå på ulike pasientgrupper
• Ein kommune med erfaring og ein kommune utan erfaring
• Brukarmedverknad gjennom brukarutvalet til Helse Vest
• Innhente erfaring frå andre
Arbeidspakke 3
• Kompetansepakke er under utarbeiding
• Felles rammeavtale velferdsteknologi ved responssenter i Florø er i
sluttfasen
• Seminar er under planlegging; gjennomføring når fysisk mogeleg
• Formalisering nettverk responstenester er under arbeid
03/21

Søknad tilskot 2021
• Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) 2021
• Spreiingsprosjektet
• Region Sogn g Fjordane
• Region Hordaland
• Barn og unge-prosjektet
• Fornyingsmidlar fylkesmannen 2021
• «Motvirke einsemd»-prosjektet (sårbare eldre) 2021
• Part i søknad Forskningsrådet
• Evt. nye tilskotsordningar innan relevante felt

Innvilga søknad om
prosessveiledning frå InnoMed på
inntil 480 timar i 2021. Første møte
med InnoMed 19.januar 2021.
Stad kommune med (erfaring)? Må
avtalast.

Søknad til Norsk Forskningsråd
(NRF): sak 07/21.

Mari S. Berge

NVP: Utlysinga ikkje komt enno
Fornyingsmidlar: frist 1.mars

Kari E. Bjørkheim
Prosjektmedarb.

Kompetanse- og innovasjonsmidlar:
Spørsmål om søknad gjennom
prosjektet eller kvar enkelt
kommune. Må sjå utlysinga når den
kjem, men mest truleg kvar enkelt
kommune.
Vanskeleg å få oversikt over
utlysingane av tilskot. Vere sak på
prosjektgruppemøte, oppdatere og
informere kvarandre.
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Kari E Bjørkheim
Kari Støfringsdal
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04/21

05/21

06/21

Rapportering 2020

Status, framdrift prosjekt digital kompetanse eldre og tilsette («Motverke
einsemd-prosjektet»)
Mål:
• Sikre at eldre i Vestland får nytte av tilgjengeleg teknologi som kan
avhjelpe einsemd og isolasjon.
• Sikre at eldre i Vestland får tilstrekkelig kunnskap til å nytte seg av
teknologien.
• Søkte om 1 300 000,- . Fekk tildelt 845 000,• Lyst vidare ut til kommunane i E-helse Vestland. 18 kommunar søkte
(1,9 mill). Har tildelt 785 000
• Kommunane traff godt på kriterie for midlane. Fordelt ut frå
innbyggartal
• Gjennomføring jan-apr 2021. Rapportering mai 2021.
Søknad om opptak i NVP sitt prosjekt barn og unge med funksjonsnedsettingar.
Felles søknad frå E-helse Vestland
• Søknadsfrist 05.02
• Sendt ut informasjonsbrev kommunar 11.01
• 4 mill totalt. Ikkje dei store summane å hente, men får prosessveil,
drahjelp. NVP oppfordrar E-helse Vestland om å søkje (forventa at det
kjem ein god søknad)
• 4-6 kommunar som «spydspissar»
• Søkjer på vegne av alle kommunane. Alle vil få nytte av dette

Fornyingsmidlane,
Statsforvaltaren i Vestland. Frist
1.mars.

Kari E. Bjørkheim

Motvirke einsemd (sårbare
eldre), Hdir. Frist 1.april

Annette Eri
Norevik

Fleire liknande utlysingar har skapt
noko forvirring i kommunanne og
prosjektstyringa (Hdir, Fylkesmann).

Annette Eri Norevik

Rapportering: Skal vere enklast
mogeleg.
Søkjer om nye midlar i 2021

Er i gang med søknad. Har tatt
kontakt med NAV.
«Spydspiss-kommunar»: Ynskjer
geografisk spreiing. Oppfordrar Sogn
og Fjordane regionen.
Fjaler er interessert i å vere med.
Skal ha eit møte i slutten av veka og
gir tilbakemelding etter det.
HVL minner om deira E-helse Arena.
Nytte inn i søknaden.

Vidareføring "Tenketanken" (Hordalandsregionen)
• Rapport på heimesida til Vestlandsprosjektet
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Kari E. Bjørkheim
Per Waardal
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•
•

07/21

Organisering
Deltakarar

Søknad Norsk Forskningsråd 17.febr
Responstjeneste Vestland
Korleis kan responstenesta medverke til:
• Kompetanse
• Rekruttering
• Beslutningsstøtte

08/21

09/21

10/21
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Samarbeidsavtalar med kommunane og samarbeidspartar
• Det vil bli etablert ein samarbeidsavtale for alle kommunane som deltek
i prosjektet og med alle samarbeidspartane i prosjektet.
• Avtalen skal utarbeidast i strategi- og prosjektgruppa og blir vedtatt i
prosjektet si styringsgruppe for 2021.
• Samarbeidsavtalen skal reviderast årleg
• Det vert laga prosjektbudsjett årleg basert på søknad om tilskot.
• Det kan bli lagt inn forslag om at kommunane må betale ein eigenandel
dersom prosjektet ikkje får søkte tilskotsmidlar.
• Dette skal behandlast i styringsgruppa for kvart år i prosjektperioden,
og etter at tilskotet for inneverande år er klart.
• Styringsgruppa vil då avgjere om det skal betalast ein eigenandel eller
om prosjektet må redusere på aktivitet og utgifter på andre måtar.
Informasjonsmøte 14.desember til nye kommunar om opptak i prosjektet
• Kommunane Askøy, Bergen, Bømlo, Stord, Tysnes og Øygarden
• Dei har svarfrist 15.januar
Eigenandel

Mari S.Berge
Christine Øye (HVL) Hilde
Corneliussen(VF), Ivar Petter Grøtte
(VF) og Mari Berge (HVL) skriver
søknaden.
Arbeidsgruppe som gjev innspel til
søknader er: Inger Elise Grotle,
Lisbeth Mortensen, Anne Ruth
Bjørlo, Per Waardal og Kjell Olav
Bondevik
NVP ut 2021: Forlenge eksisterande
samarbeidsavtalar i
Vestlandsprosjektet og
Velferdsteknologi i Sogn og Fjordane
for den perioden.
Sunnfjord kommune vurderer behov
for ein samarbeidsavtale /
intensjonsavtale med partane (HVL,
USHT, Vestlandsforsking, Helse Vest
IKT, Alarmsentralen).

Jfr sak 08/12, samarbeidsavtalar.

Kari E. Bjørkheim
Marta Strandos

Kirstin Bruland
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• Eigeninnsats: 50 % av tilskotssum
Eigenandel:
• Det kan bli lagt inn forslag om at kommunane må betale ein eigenandel
dersom prosjektet ikkje får søkte tilskotsmidlar Dette skal behandlast i
styringsgruppa for kvart år i prosjektperioden
• Styringsgruppa vil då avgjere om det skal betalast ein eigenandel eller
om prosjektet må redusere på aktivitet og utgifter på andre måtar.
11/21

Utdeling av div utstyr/reklame/spreiing
• Kjøpt krus og pins med logo E-helse Vestland
• Dele ut til kommunane, samarbeidspartar, prosjekt- og styringsgruppe

12/21

Styringsdokument
Inngår i arbeidet med prioritert handlingsplan 2021, og søknad på
fornyingsmidlar 2021 (Statsforvaltaren i Vestland)
• Prosjektmandat
• Prosjektplan
• Under utarbeiding
• Informasjons- og kommunikasjonsplan
• Kompetanseplan
• Ulike mandat

13/21
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Møte i strategigruppa 20. januar
• Agenda: innspel til søknad fornyingsmidlar.
• Innspel frå prosjektgruppa
• Utlysing: Statsforvaltaren i Vestland

14/21

Inngått samarbeidsavtale mellom Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og
prosjekt E-helse Vestland 01.12.2020
• Til orientering
• Sjå nettside NSCC

15/21

Nyhendebrev-heimeside
• Sendt ut brev med nyhende i desember 2020

Gjeldande avtalar blir vidareført ut
2021. Gjere ny vurdering for 2022.

Ynskjer å ta ei besøksrunde i
kommunane: Informere om
prosjektet, status m.v. Ikkje mogeleg
no pga covid-19.
Sender ut ilag med referat og
innkalling til neste møte

Kirstin Bruland
Kari E. Bjørkheim

Kari E. Bjørkheim

Neste møte prosjektgruppa, 17.febr.
Gå gjennom i neste møte i

Neste møte: evaluere og vurdere
prosjektorganiseringa
Arbeid med ny søknad. Frist: 1.mars.
Ber om innspel til søknaden. Sender
ut referat/skisse før møte i
prosjektgr. i februar.

Kari E. Bjørkheim
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•

16/21

Hyppighet brev nyhende: kvart kvartal
Heimeside: under oppbygging
Sosiale media: Linkedln, Facebook, Instagram

Evt
Gjennomgang av mandat, organisering neste prosjektgr.møte 17.02.21
Samordne/samarbeid med helsefellesskap

Referent:
Marta Strandos
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Helsefellesskap: Prosessar i gang.
E-helse Vestland forheld seg til
det som blir utarbeidd der.

